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I. HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN
Tại màn hình trang chủ Esan.vn, nhấn vào chữ Đăng ký tại phía trên màn hình, một cửa sổ nhập
thông tin đăng ký sẽ hiển thị. Có các phương thức đăng ký sau:


Đăng ký bằng Email



Đăng ký bằng tài khoản Google



Đăng ký bằng tài khoản Facebook

1. Đăng ký bằng Email
Bước 1: Tại cửa sổ đăng ký, thực hiện điền thông tin email muốn dùng để đăng nhập, sau đó ấn
‘Gửi mã xác thực’ để hệ thống gửi một mã xác thực tới email.
Bước 2: Mở cửa sổ trình duyệt khác, sau đó đăng nhập vào email đã dùng tại bước 1, lấy thông
tin mã OTP xác thực email.
Lưu ý: Trong một số trường hợp mã OTP có thể nằm trong mục ‘Thư rác’. Vui lòng thực hiện
báo cáo không phải là spam để có thể nhận được email từ Esan vào hộp thư đến từ lần sau.
Bước 3: Quay lại trang Esan, điền mã OTP và các thông tin khác, sau đó tick vào ‘I’m not a
robot’ và ấn ‘Đăng ký bằng Email’.
2. Đăng ký bằng tài khoản Google/ Facebook
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Bước 1: Tại cửa sổ đăng ký, ấn vào nút ‘Đăng ký bằng FACEBOOK’ hoặc ‘Đăng ký bằng
GOOGLE’ phía dưới.
Bước 2: Quý khách sẽ được điều hướng tới trang đăng nhập của Facebook/ Google. Vui lòng
đăng nhập tài khoản Facebook/ Gooogle của quý khách.
Bước 3: Sau khi đăng nhập thành công, quý khách sẽ được điều hướng về trang chủ Esan.
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II. HƯỚNG DẪN MUA MÃ THẺ GAME, THẺ ĐIỆN
THOẠI - DATA 4G
1. Thực hiện mua sản phẩm
Bước 1: Quý khách truy cập vào website https://esan.vn/ và chọn mục “Thẻ game hoặc Thẻ điện
thoại- data 4G”
Lưu ý: Màn hình sẽ chọn mặc định Phương thức thanh toán, Nhà cung cấp, Mệnh giá. Vui lòng
kiểm tra kỹ trước khi thanh toán.
Bước 2: Quý khách lựa chọn nhà cung cấp, chọn mệnh giá thẻ, nhập số lượng cần mua, Email để
nhận mã thẻ. Quý khách có thể mua nhiều sản phẩm cùng cho một đơn hàng.
Quý khách cần cung cấp thông tin địa chỉ email chính xác, Esan.vn sẽ gửi danh sách mã thẻ mà
Quý khách vừa mua về địa chỉ email này.

Bước 3: Tại thông tin Giỏ hàng phía bên phải, chọn một trong các Phương thức thanh toán:
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-

Thẻ ATM nội địa

-

Ví điện tử

-

Thẻ Visa/ Master/ JCB

Bước 4: Kiểm tra lại đơn hàng & thanh toán dịch vụ:
Sau khi quý khách chọn sản phẩm muốn mua, kiểm tra lại đơn hàng tại phần Giỏ hàng bên phải
màn hình.
Nếu quý khách có mã giảm giá được cấp bởi Esan, vui lòng nhập mã vào ô Nhập mã giảm giá để
được hưởng ưu đãi.
Ấn Thanh toán sau khi kiểm tra kỹ đơn hàng.
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Thực hiện thanh toán bằng Phương thức thanh toán đã chọn.
Lưu ý:
-

Tổng tiền cuối cùng thanh toán là tổng tiền đã trừ đi giảm giá.

-

Nếu bạn thanh toán bằng thẻ ATM: Thẻ của bạn cần được đăng ký ebanking/
internetbanking/ dịch vụ thanh toán trực tuyến và OTP.

Sau khi thanh toán thành công, thông tin mã thẻ sẽ được gửi về email mà quý khách đã cung cấp.
Trường hợp không nhận được email, vui lòng lưu lại Mã đơn hàng để có thể thực hiện gửi lại
Thông tin đơn hàng (Tham khảo phần II. Chức năng gửi lại Thông tin đơn hàng).
Bước 5: Nhận mã thẻ
Quý khách đăng nhập vào địa chỉ email đã cung cấp ở Bước nhận được thông tin về mã thẻ
game/ thẻ điện thoại- data 4G đã mua.
Lưu ý:
- Quý khách không cần đăng nhập thành viên của Esan.vn vẫn có thể thực hiện Mua mã thẻ
game/ thẻ điện thoại- data 4G.
2. Chức năng gửi lại Thông tin đơn hàng
Trường hợp quý khách không nhận được email/ muốn nhận lại email Thông tin đơn hàng, nhấn
vào chức năng Gửi lại thông tin đơn hàng trên Header của Homepage.

Điền Mã đơn hàng, Email nhận thông tin đơn hàng đã từng nhập khi thực hiện giao dịch sau đó
ấn Gửi lại. Thông tin đơn hàng sẽ được gửi lại vào email của quý khách.
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III. HƯỚNG DẪN NẠP TIỀN ĐIỆN THOẠI
1. Thực hiện mua sản phẩm
Bước 1: Quý khách truy cập vào website https://esan.vn/ và chọn mục “Nạp tiền điện thoại”
Lưu ý: Màn hình sẽ chọn mặc định Phương thức thanh toán, Nhà cung cấp, Mệnh giá. Vui lòng
kiểm tra kỹ trước khi thanh toán
Bước 2: Quý khách điền thông tin người nhận gồm số điện thoại, email, sau đó lựa chọn nhà
cung cấp, chọn mệnh giá, số điện thoại cần nạp, Email để nhận thông tin đơn hàng.

Hiện tại, Quý khách có thể nạp tiền cho các thuê bao trả trước và trả sau của các mạng viễn
thông. Đối với thuê bao trả sau Vinaphone phải bắt buộc phải có đăng ký Ezpay.
Bước 3: Tại thông tin Giỏ hàng phía bên phải, chọn một trong các Phương thức thanh toán:
-

Thẻ ATM nội địa

-

Ví điện tử

-

Thẻ Visa/ Master/ JCB
8

Bước 4: Kiểm tra lại đơn hàng & thanh toán dịch vụ:
Sau khi quý khách chọn sản phẩm muốn mua, kiểm tra lại đơn hàng tại phần Thông tin đơn hàng
bên phải màn hình.
Nếu quý khách có mã giảm giá được cấp bởi Esan, vui lòng nhập mã vào ô Nhập mã giảm giá để
được hưởng ưu đãi.
Ấn Thanh toán sau khi kiểm tra kỹ đơn hàng.

Thực hiện thanh toán bằng Phương thức thanh toán đã chọn.
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Lưu ý:
-

Tổng tiền cuối cùng thanh toán là tổng tiền đã trừ đi giảm giá.

-

Nếu bạn thanh toán bằng thẻ ATM: Thẻ của bạn cần được đăng ký ebanking/
internetbanking/ dịch vụ thanh toán trực tuyến và OTP.

Sau khi thanh toán thành công, Esan.vn sẽ thực hiện nạp tiền vào số điện thoại mà quý khách đã
cung cấp tương ứng với mệnh giá mà quý khách đã chọn, đồng thời Thông tin đơn hàng sẽ được
gửi về email mà quý khách đã cung cấp Trường hợp không nhận được email, vui lòng lưu lại Mã
đơn hàng để có thể thực hiện gửi lại Thông tin đơn hàng (Tham khảo phần II. Chức năng gửi lại
Thông tin đơn hàng).
Lưu ý:
- Quý khách không cần đăng nhập thành viên của Esan.vn vẫn có thể thực hiện Nạp tiền điện
thoại.
2. Chức năng gửi lại Thông tin đơn hàng
Trường hợp quý khách không nhận được email/ muốn nhận lại email Thông tin đơn hàng, nhấn
vào chức năng Gửi lại thông tin đơn hàng trên Header của Homepage.

Điền Mã đơn hàng, Email nhận thông tin đơn hàng đã từng nhập khi thực hiện giao dịch sau đó
ấn Gửi lại. Thông tin đơn hàng sẽ được gửi lại vào email của quý khách.
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